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Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

 w sprawie 

Trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w epoce kontrolowanej 
pandemii 

 

 Biorąc pod uwagę relatywne sukcesy w kontroli pandemii sars-cov-2 w krajach Unii 
Europejskiej. 

 Wyrażając uznanie wobec programu szczepień ochronnych przeciwko sars-cov-2 (w 
tym trzecią dawką). 

 Pozostając zgodnym z aktualnymi wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki. 
 Analizując wyniki konsultacji oraz ankiet studentów i pracowników WSIZ.  

Wprowadzam następujące ogólne modyfikacje trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w 
semestrze zimowym 2021/2022.  

OBSERWACJE MOTYWUJĄCE 
Następujące spostrzeżenia są głównymi czynnikami motywującymi modyfikację trybu prowadzenia 
zajęć, dążącego do "nowej normalności" okresu kontrolowanej pandemii. 

 Sytuacja epidemiczna (pozostając poważną) jest opanowana ze względu na wprowadzenie 
skutecznych szczepień, w tym dla osób młodych (studentów WSIZ). Znika tym samym 
główna motywacja prowadzenia wszystkich zajęć dydaktycznych wyłącznie online. 

 Akty wykonawcze Ministerstwa Edukacji i Nauki, organu akredytującego WSIZ, explicite 
wymagają od WSIZ modyfikacji trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przede 
wszystkim wprowadzenia trybu stacjonarnego dla zaliczeń i egzaminów.  

 Nauka zdalna w WSIZ cieszy się dużym uznaniem ze strony studentów WSIZ (wg. wyników 
ankiet). Zakładamy, że część studentów dostosowała swój tryb pracy i poczyniła inwestycje 
bazujące na takim trybie nauki. 

 Partycypacja aktywna w zajęciach, w tym (przede wszystkim) w zajęciach ćwiczeniowych i 
laboratoryjnych jest na tyle słaba, że zagraża praktycznym możliwościom osiągnięcia efektów 
edukacyjnych wymaganych przez ZO Państwowej Komisji Akredytacyjnej, oraz stawia kadrę 
WSIZ w trudnej pozycji wpływającej decydująco na ich możliwości i motywację prowadzenia 
tych zajęć (wg. wyników ankiet).  

 Mimo znacznego wysiłku włożonego w nowe, zdalne, metody prowadzenia zaliczeń i 
egzaminów nie ma praktycznego sposobu zapewnienia autentykacji uczestników. Możliwe 
rozwiązania (egzaminy ustne z transmisją wideo, lub autentykacja przez monitorowanie 
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stanowiska egzaminacyjnego) nie odpowiadają skali ogólnej egzaminacji w WSIZ, lub 
ingerują zbyt daleko w prywatność studentów. 

 
NOWY TRYB PROWADZENIA NAUKI 
Zgodnie z charakterem zajęcia WSIZ dzielą się na, 

 wykłady (zajęcia prowadzące do zdobywania wiedzy), 
 ćwiczenia, laboratoria, lekotraty (zajęcia prowadzące do kompetencji praktycznych i 

społecznych). 

W semestrze zimowym 2021/2022 dostępne są następujące tryby studiowania (oba dotyczące studiów 
zaocznych),  

 tryby niestacjonarny (kontynuacja dotychczasowego trybu studiów zaocznych, z 
modyfikacjami związanymi z aktualną sytuacją epidemiczną),  

 pilotażowy tryb "online" (tryb realizowany w szczególnych przypadkach dla studentów, 
którzy ze względu na podjęte decyzje lub szczególne uwarunkowania epidemiczne nie mają 
możliwości uczestnictwa w trybie regularnym) 

Zgodnie z powyższym podziałem wprowadzam następujące ogólne zasady prowadzenia nauki i 
egzaminacji. 

Zajęcia wykładowe  

1. Zajęcia są prowadzone na terenie WSIZ oraz streamowane online, w zależności od decyzji 
prowadzącego. 

2. Studenci mają dostęp do streamu wykładu, i mogą go rejestrować wyłącznie na własny użytek. 
Prawa autorskie do treści streamu należą do wykładowcy, i WSIZ będzie dochodziła 
konsekwencji łamania tych praw przy użyciu dostępnych środków. 

3. WSIZ nie prowadzi kontroli obecności studentów na zajęciach. 
4. Zaliczenia i egzaminy związane z przedmiotami typu wykładowego przeprowadzane są na 

terenie WSIZ, wyłącznie przy użyciu platform elektronicznych umożliwiających: 
a. logowanie i archiwizację przebiegu egzaminu każdego ze studentów 
b. obiektywne metody oceniania niezależne od tożsamości studenta 
c. podanie wyniku egzaminu bezpośrednio po jego złożeniu 

Platformą preferowaną przez WSIZ jest platforma egzamin.wsi.edu.pl, rozwijana i 
zintegrowana z Wirtualnym Dziekanatem WSIZ. 

5. W przypadku studentów pilotażowego trybu "online" zaliczenia i egzaminy też muszą odbyć 
się na terenie WSIZ przy użyciu metod §4, przy czym możliwe będzie wprowadzenie 
dodatkowych terminów egzaminów wychodzących naprzeciw szczególnym uwarunkowaniom 
studentów. 
 

Zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i seminaryjne 

1. Zajęcia są prowadzone na terenie WSIZ (zawsze), i składają się (w przypadku zajęć 
trwających 90 minut) z:  

a. wstępu teoretycznego obejmującego mniej więcej 30 minut treści potrzebnych 
do realizacji ćwiczeń/zadań laboratoryjnych, 
b. etapu realizacji ćwiczeń/zadań laboratoryjnych obejmującego 30 minut, 
c. etapu weryfikacji efektów ćwiczeń, obejmującego pozostały czas zajęć. 
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2. Etapy §1a, §1b studenci mogą realizować online, jeśli takie są ich preferencje danego dnia. 
3. Do treści etapu §1a prawa autorskie przysługują wyłącznie wykładowcy WSIZ, i WSIZ będzie 

dochodziła konsekwencji łamania tych praw przy użyciu dostępnych środków. 
4. Etap §1c może być realizowany wyłącznie na terenie WSIZ, i jego efekty (w postaci notatki o 

akceptacji wyników) są publicznie dostępne dla studentów bezpośrednio po zaliczeniu (np. w 
postaci notatki w rubryce "aktywność" w systemie ocen WSIZ). 

5. WSIZ wymaga, by w pierwszej połowie semestru zimowego 2021/2022 każdy z przedmiotów 
obejmował zaliczenie przynajmniej trzech efektów etapu §1c dla każdego ze studentów. 

6. WSIZ wymaga, by efekty prac §1c były dostępne w systemie archiwizacji prac etapowych 
studentów ("uploader"). 

7. Zaliczenia i egzaminy przedmiotów ćwiczeniowych/laboratoryjnych i seminaryjnych 
dokonywane są wyłącznie na podstawie ocen cząstkowych efektów etapu §1c. W 
szczególności w terminach T0 i T1 nie ma możliwości przeprowadzania dodatkowych testów 
czy egzaminów umożliwiających zaliczenie przedmiotu z pominięciem efektów etapu §1c.  

8. W przypadku studentów pilotażowego trybu "online" efekty realizacji ćwiczeń/zadań muszą 
być dostępne w systemie archiwizacji prac etapowych studentów ("uploader"), i muszą zostać 
przedstawione i autentykowane w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym przedmiot na 
terenie WSIZ w trakcie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej (z możliwością wprowadzenia 
dodatkowych terminów egzaminów wychodzących naprzeciw szczególnym uwarunkowaniom 
studentów). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Celem wprowadzonej modyfikacji trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest dostosowanie 

WSIZ to sytuacji "nowej normalności" kontrolowanej pandemii. Pozostając elastycznym WSIZ 
zaznacza, że tryb może zostać zmodyfikowany w przypadku nagłego pogorszenia sytuacji 
epidemiologicznej, lub nowych zarządzeń organu akredytującego uczelnię. Szczegółowy plan zajęć z 
podziałem na przedmioty i ich tryb (wykłady / ćwiczenia / laboratoria / seminaria) będzie jak 
dotychczas publikowany przez Dziekanat WSIZ.  
 

Rektor WSIZ 

 

Prof. dr inż.,dr n.f. P.Marecki 

 


